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Grozījums Nr. 10
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
.

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Grozījums Nr. 11
Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
.

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.
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Or. en

Pamatojums

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Grozījums Nr. 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
.

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Šim priekšlikumam ir daudz trūkumu (sk. EP un Padomes juridisko dienestu juridiskos 
atzinumus); priekšlikumā nav atbilstoši ņemti vērā Padomes 2008. gada secinājumi, kuri ir 
pilnībā jāīsteno, un tas nenovērš tradicionāli vai bioloģiski audzēto kultūraugu piesārņošanu.

Grozījums Nr. 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 12. marta 
Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu izplatīšanu 
vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK 

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 12. marta 
Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu izplatīšanu 
vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK 
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atcelšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību nosaka 
visaptverošu tiesisko regulējumu par 
atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem 
organismiem (ĢMO), kas pilnībā 
piemērojams ĢMO, kuri izmantojami 
audzēšanai visā ES kā sēklas vai cits augu 
pavairošanas materiāls (turpmāk – “ĢMO 
audzēšanai”).

atcelšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību saskaņā ar 
piesardzības principu nosaka visaptverošu 
tiesisko regulējumu par atļauju piešķiršanu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
(ĢMO), kas pilnībā piemērojams ĢMO, 
kuri izmantojami audzēšanai visā ES kā 
sēklas vai cits augu pavairošanas materiāls 
(turpmāk – “ĢMO audzēšanai”).

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līgumu ES rīcībai attiecībā uz vidi vajadzētu balstīties uz preventīvas darbības 
principu. Ja rīcības rezultātā rodas draudi cilvēka veselībai un videi, būtu jāveic piesardzības 
pasākumi.

Grozījums Nr. 14
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska 
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
jāveic individuāls riska novērtējums par 
audzēšanai paredzētiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms tiek dota 
atļauja to laišanai Savienības tirgū,
atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK 
II pielikumam ņemot vērā tiešo, netiešo, 
tūlītējo un kavēto, kā arī kumulatīvo 
ilgstošo ietekmi uz cilvēka veselību un 
vidi. Šīs atļauju piešķiršanas procedūras 
mērķis ir nodrošināt cilvēku dzīves un 
veselības, dzīvnieku veselības un 
labturības, vides un patērētāju interešu 
augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus 
nodrošinot iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
jāveic individuāls tiešu un netiešu, 
īstermiņa un ilgtermiņa cilvēka veselību 
un vidi apdraudošu risku novērtējums par 
audzēšanai paredzētiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms tiek dota 
atļauja to laišanai Savienības tirgū. Šīs 
atļauju piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
jāveic individuāls tiešu un netiešu, 
īstermiņa un ilgtermiņa risku novērtējums 
par audzēšanai paredzētiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms tiek dota 
atļauja to laišanai Savienības tirgū. Šīs 
atļauju piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.
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Or. ro

Grozījums Nr. 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska 
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
jāveic individuāls riska novērtējums par 
audzēšanai paredzētiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms tiek dota 
atļauja to laišanai Savienības tirgū. Šīs 
atļauju piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, kā arī izvērtēt iedzīvotāju 
ētiskos un sabiedriskos apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Īpaši svarīgi ir respektēt kādā dalībvalstī atzītus ētikas principus. Tā kā ir mainīts juridiskais 
pamats Līguma 192. pantā, norāde par iekšējā tirgus efektīvu darbību ir lieka.

Grozījums Nr. 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska 
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
jāveic individuāls riska novērtējums par 
audzēšanai paredzētiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms tiek dota 



PE460.799v02-00 8/73 AM\861210LV.doc

LV

laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

atļauja to laišanai Savienības tirgū. 
Atbilstoši Vides padomes 2008. gada 
4. decembra secinājumiem šis riska 
novērtējums būtu jāpaplašina, jo īpaši 
ņemot vairāk vērā reģionālos un vietējos 
apstākļus atbilstoši Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes veiktajam 
novērtējumam. Šīs atļauju piešķiršanas 
procedūras mērķis ir nodrošināt cilvēku 
dzīves un veselības, dzīvnieku veselības un 
labturības, vides un patērētāju interešu 
augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus 
nodrošinot iekšējā tirgus efektīvu darbību.
Būtu jācenšas vienlīdz augstu veselības 
un vides aizsardzības līmeni panākt un 
saglabāt visā Savienības teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Vides padomes 2008. gada 4. decembra secinājumosir prasīts labāk īstenot spēkā esošo 
juridisko regulējumu, it īpaši ņemot vairāk vērā reģionālos un vietējos apstākļus. Svarīgi ir 
paturēt prātā, ka konkrētas ekosistēmas apdraudošie riski ir jāņem vērā saistībā ar saskaņoto 
novērtējumu Kopienas līmenī, lai aizsargātu patērētājus un vidi visā ES teritorijā.

Grozījums Nr. 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Vides padomes 
2008. gada 4. decembra secinājumiem 
Komisijai kā prioritāte būtu jānodrošina 
pareiza Direktīvas 2001/18/EK noteikumu 
īstenošana, īpaši attiecībā uz II pielikuma 
prasībām par vides risku novērtēšanu. 
Līdz laikam, kamēr nav pareizi īstenoti 
risku novērtēšanas noteikumi, nedrīkstētu 
atļaut jaunas ĢMO šķirnes.
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Or. en

Pamatojums

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Grozījums Nr. 20
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisijai kā prioritāte būtu 
jānodrošina Vides padomes 2008. gada 
4. decembra secinājumu īstenošana, proti, 
pareiza to juridisko prasību īstenošana, 
kuras paredzētas Direktīvas 2001/18/EK 
II pielikumā par ĢMO risku novērtēšanu. 
Jo īpaši Komisijai būtu jānodrošina šādi 
nosacījumi: rūpīgi ir novērtēta ģenētiski 
modificēto kultūraugu ilgtermiņa ietekme 
uz vidi, kā arī to iespējamā ietekme uz 
blakusorganismiem; pienācīgi ir ņemtas 
vērā uztvērējvides īpatnības un to 
ģeogrāfisko apgabalu īpatnības, kuros 
ģenētiski modificētos augus var audzēt; ir 
novērtēta potenciālā ietekme uz vidi, ko 
radītu izmaiņas tādu herbicīdu lietošanā, 
kuri saistīti ar herbicīdizturīgiem 
ģenētiski modificētiem kultūraugiem; 
pienācīgi ir ņemtas vērā dalībvalstu 
zinātnieku šaubas; ir veikti neatkarīgi 
pētījumi par potenciālajiem ĢMO 
riskiem; ir nodrošināti šādai pētniecībai 
nepieciešamie resursi un neatkarīgiem 
pētniekiem ir iespēja iepazīties ar visiem 
attiecīgajiem materiāliem, tajā pašā laikā 
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ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā nav paredzēts atbrīvot Komisiju no pienākuma nodrošināt to, ka pareizi tiek 
īstenoti ES tiesību akti par saskaņoto atļauju piešķiršanas procedūru atbilstoši 
Direktīvas 2001/18/EK C daļai.

Grozījums Nr. 21
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Uzmanība būtu jāpievērš Vides 
padomes 2008. gada 4. decembra 
secinājumu 10. punktam, kurā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde un 
dalībvalstis ir aicinātas turpināt veidot 
plašu zinātnisko organizāciju tīklu —
saskaņā ar 36. pantu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 28. janvāra 
Regulā Nr. 178/2002, ar ko paredz 
pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu1 —, kurā pārstāvētas visas 
nozares, tostarp tādas, kas saistītas ar 
ekoloģijas jautājumiem par to risku 
novērtēšanu, kurus var radīt ģenētiski 
modificētu augu audzēšana vai lietošana 
pārtikā un lopbarībā, un tādējādi 
nodrošināt zinātnieku efektīvu 
koordināciju un sadarbību; minētajā 
punktā arī uzsvērts, ka svarīgi ir pilnībā 
piemērot Regulas (EK) Nr. 178/2002 
30. pantu, kurā noteikta prasība Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādei veikt 
uzraudzību, lai jau sākumā identificētu 
jebkuru iespējamu atšķirību starp 
zinātniskajiem atzinumiem, un 
sadarboties ar dalībvalstīm un valstu 
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struktūrām, lai atrisinātu vai izskaidrotu 
strīdīgos zinātniskos jautājumus.
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šo regulu izstrādājot un to īstenojot, 
ir jāņem vērā piesardzības princips.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līgumu ES rīcībai attiecībā uz vidi vajadzētu balstīties uz preventīvas darbības 
principu. Ja rīcības rezultātā rodas draudi cilvēka veselībai un videi, būtu jāveic piesardzības 
pasākumi.

Grozījums Nr. 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ir piešķirta atļauja ĢMO audzēšanai 
saskaņā ar ES tiesisko regulējumu par 
ĢMO un attiecībā uz šķirni, ko vēlas laist 
tirgū, ĢMO atbilst ES tiesību aktos par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību noteiktajām prasībām, 
dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
traucēt tā brīvu apriti savā teritorijā, 

(4) Pat ja ir piešķirta atļauja ĢMO 
audzēšanai saskaņā ar ES tiesisko 
regulējumu par ĢMO un attiecībā uz 
šķirni, ko vēlas laist tirgū, ĢMO atbilst ES 
tiesību aktos par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību 
noteiktajām prasībām, dalībvalstīm 
vajadzīga iespēja aizliegt, ierobežot vai 
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izņemot gadījumos, kas noteikti ES tiesību 
aktos.

traucēt tā brīvu apriti savā teritorijā, 
izņemot gadījumos, kas noteikti ES tiesību 
aktos.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par ĢMO audzēšanu ir ļoti sarežģīts, un tāpēc dalībvalstīm vajadzīga iespēja 
atkāpties no ES acquis, ja un kad tās uzskata, ka šāda rīcība ir nepieciešama.

Grozījums Nr. 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Līdz šim veiktie pētījumi liecina, ka 
augiem ir tādas sistēmas aizsardzībai pret 
eksogēnu genomu integrāciju, kuras 
nepieļauj gēnu horizontālu pārnesi, un ka 
šīs sistēmas nomāc eksogēno sekvenču 
izpausmi un noārda tās.

Or. es

Grozījums Nr. 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji 
jautājumiem, kas saistīti ar ĢMO laišanu 
tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē 
ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo tirgu, ir 
atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu 

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Jautājumi, kas 
saistīti ar ĢMO laišanu tirgū un importu arī 
turpmāk jāregulē ES līmenī, lai aizsargātu 
iekšējo tirgu. Atsevišķos gadījumos būtu 
vajadzīga lielāka elastība attiecībā uz 
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vietējo/reģionālo aspektu. Tādēļ saskaņā ar 
LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstīm 
jādod iespēja pieņemt noteikumus par 
ĢMO efektīvu audzēšanu savā teritorijā 
pēc tam, kad ĢMO ir likumīgi piešķirta 
atļauja laišanai ES tirgū.

audzēšanu, jo tā ir saistīta ar spēcīgu 
vietējo/reģionālo aspektu. Tomēr šādai 
elastībai nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt 
vienoto atļaujas piešķiršanas kārtību.
Tādēļ saskaņā ar LESD 2. panta 2. punktu 
jādod iespēja dalībvalstīm pieņemt 
noteikumus par ĢMO efektīvu audzēšanu 
savā teritorijā pēc tam, kad ĢMO ir 
likumīgi piešķirta atļauja laišanai 
Savienības tirgū, ar nosacījumu, ka šie 
noteikumi nelabvēlīgi neietekmē ĢMO 
produktu un sēklu brīvu apriti un 
tirdzniecību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai saskaņā ar jauno 26.b pantu dalībvalstīm piešķirtās elastības iespējas 
netraucētu vienotā tirgus darbību un ĢMO atļaujas piešķiršanas vienoto procedūru.

Grozījums Nr. 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji 
jautājumiem, kas saistīti ar ĢMO laišanu 
tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē 
ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo tirgu, ir 
atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu 
vietējo/reģionālo aspektu. Tādēļ saskaņā ar 
LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstīm 
jādod iespēja pieņemt noteikumus par 
ĢMO efektīvu audzēšanu savā teritorijā 
pēc tam, kad ĢMO ir likumīgi piešķirta 
atļauja laišanai ES tirgū.

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji 
jautājumiem, kas saistīti ar ĢMO laišanu 
tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē 
ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo tirgu, ir 
atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu 
vietējo/reģionālo aspektu. Turklāt var būt, 
ka saskaņotajā vides un veselības risku 
novērtējumā uzmanība nav pievērsta visai 
iespējamai ietekmei, kāda ir ĢMO 
audzēšanai dažādos reģionos un 
ekosistēmās. Tādēļ saskaņā ar LESD 
2. panta 2. punktu dalībvalstīm jādod 
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iespēja pieņemt noteikumus par ĢMO 
efektīvu audzēšanu savā teritorijā pēc tam, 
kad ĢMO ir likumīgi piešķirta atļauja 
laišanai ES tirgū.

Or. en

Pamatojums

Neapšaubot, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir vērā ņemama risku vērtētāja, 
jāatzīmē, ka dažādos reģionos draudi videi un veselībai var atšķirties. Dalībvalstīm ir labāks 
aprīkojums, ar ko izpētīt un novērtēt ietekmi dažādās ekosistēmās.

Grozījums Nr. 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji 
jautājumiem, kas saistīti ar ĢMO laišanu 
tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē 
ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo tirgu, ir 
atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu 
vietējo/reģionālo aspektu. Tādēļ saskaņā ar 
LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstīm 
jādod iespēja pieņemt noteikumus par 
ĢMO efektīvu audzēšanu savā teritorijā 
pēc tam, kad ĢMO ir likumīgi piešķirta 
atļauja laišanai ES tirgū.

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai 
dalībvalstis rūpīgāk pievēršas centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji 
jautājumiem, kas saistīti ar ĢMO laišanu 
tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē 
ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo tirgu, ir 
atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu 
vietējo/reģionālo/teritoriālo aspektu un ka 
tā ir īpaši nozīmīgs dalībvalstu 
pašnoteikšanās aspekts. Tādēļ saskaņā ar 
LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstīm 
jādod iespēja pieņemt saistošas tiesību 
normas par ĢMO efektīvu audzēšanu savā 
teritorijā pēc tam, kad ĢMO ir likumīgi 
piešķirta atļauja laišanai ES tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm elastīgākas iespējas pieņemt 
lēmumu par to, vai tās savā teritorijā vēlas 
audzēt ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO. Tādai atļauju piešķiršanas sistēmai 
vajadzētu būt vienīgajam pamatam, uz ko 
balstītos veselības un vides risku 
zinātnisks novērtējums, un tai vajadzētu 
būt spēkā vienlaikus ar pasākumiem, kas
dalībvalstīm jāveic, piemērojot ar šo 
regulu grozītās Direktīvas 2001/18/EK 
26.a pantu, lai izvairītos no netīšas ĢMO 
klātbūtnes citos produktos.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, kas
dalībvalstīm ir jāveic, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
savas valsts teritorijā un aiz tās robežām 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
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produktos.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm obligāti jāveic piesārņojuma novēršanas pasākumi, lai aizsargātu no ĢMO 
brīvos lauksaimniekus un ražotājus pret ĢMO piesārņojumu.

Grozījums Nr. 30
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko 
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, kas
dalībvalstīm ir jāveic, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
savas valsts teritorijā un aiz tās robežām 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
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dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, kas
dalībvalstīm ir jāveic, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referentes ierosināto grozījumu Nr. 7. Iespējamai ĢMO audzēšanai 
nevajadzētu radīt papildu izmaksas tradicionālajiem vai bioloģiskajiem lauksaimniekiem. 
Tāpēc jānosaka obligāta prasība dalībvalstīm veikt pasākumus, lai nepieļautu ĢMO klātbūtni 
citos produktos, proti, pasākumus, kas saskaņā ar pašreizējo 26.a panta formulējumu tagad 
nav obligāti.

Grozījums Nr. 32
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko 
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko 
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos. Šādas dalībvalstu rīcības 
brīvības rezultātā nedrīkst tikt kropļota 
dažādu Savienības dalībvalstu 
lauksaimnieku un atšķirīgu audzēšanas 
metožu (bioloģiskā, tradicionālā, ĢMO 
lauksaimniecība u. c.) konkurence.
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Or. de

Grozījums Nr. 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko 
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos.

(6) Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar 
subsidiaritātes principu piešķirt 
dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu 
par to, vai tās savā teritorijā vēlas audzēt 
ĢMO kultūras, nemainot Savienības 
atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz 
ĢMO un neatkarīgi no pasākumiem, ko 
dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos. Šāda dalībvalstīm dotā rīcības 
brīvība nedrīkstētu nekādā veidā kropļot 
dažādu dalībvalstu lauksaimnieku 
konkurenci.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ dalībvalstīm jāatļauj pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot atļauju 
vai izņemot attiecīgo ĢMO no tirgus. Šie 
noteikumi jāpiemēro arī sēklu un augu 

(7) Tādēļ jāatļauj dalībvalstīm pieņemt 
pasākumus, lai, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, ierobežotu vai aizliegtu audzēt 
ĢMO visā vai daļā to teritorijas, un pēc 
saviem ieskatiem attiecīgi grozīt šos 
pasākumus jebkurā posmā, piešķirot 
atļauju, atjaunojot atļauju vai izņemot 
attiecīgo ĢMO no tirgus, ar nosacījumu, 
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pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK. 
Pasākumiem jāattiecas tikai uz ĢMO 
audzēšanu un nevis uz ģenētiski modificētu 
sēklu un augu pavairošanas materiālu, ne 
arī produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu. 
Turklāt tie nedrīkst skart tādu sēklu un 
augu pavairošanas materiāla audzēšanu, 
kas nav ģenētiski modificēts, bet kurā 
konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

ka šie pasākumi ir pieņemti un publiski 
pieejami visiem iesaistītajiem uzņēmējiem, 
tostarp audzētājiem, vismaz divpadsmit 
mēnešus pirms veģetācijas perioda 
sākuma. Šie pasākumi nedrīkstētu 
apdraudēt mērķi saskaņot dalībvalstu 
tiesību aktus, kā paredzēts 
Direktīvā 2001/18/EK un Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003. Iespēja pieņemt šos 
pasākumus būtu jāattiecina arī uz sēklu 
un augu pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 
Direktīvu 2002/55/EK. Pasākumiem 
jāattiecas tikai uz ĢMO audzēšanu un 
nevis uz ģenētiski modificētu sēklu un 
augu pavairošanas materiālu, ne arī 
produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu. 
Turklāt tie nedrīkst skart tādu sēklu un 
augu pavairošanas materiāla audzēšanu, 
kas nav ģenētiski modificēts, bet kurā 
konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

Or. fr

Pamatojums

Valstu ierobežojošie pasākumi būtu jānosaka katram kultūraugam atsevišķi, jo ĢMO var 
atšķirīgos veidos apdraudēt dažādus reģionus un arī labums no tiem var būt atšķirīgs. Turklāt 
valsts lēmums par aizlieguma noteikšanu nedrīkst izjaukt saimniecību ekonomisko līdzsvaru. 
Lauksaimnieki pirms aizliegumu ieviešanas var būt parakstījuši līgumus ar pārstrādes 
uzņēmumiem par preču piegādi, un šo līgumu neizpilde var smagi ietekmēt saimniecības 
finansiālo stāvokli.

Grozījums Nr. 35
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ dalībvalstīm jāatļauj pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot 
atļauju vai izņemot attiecīgo ĢMO no 
tirgus. Šie noteikumi jāpiemēro arī sēklu 
un augu pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK. 
Pasākumiem jāattiecas tikai uz ĢMO 
audzēšanu un nevis uz ģenētiski modificētu 
sēklu un augu pavairošanas materiālu, ne 
arī produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu. 
Turklāt tie nedrīkst skart tādu sēklu un 
augu pavairošanas materiāla audzēšanu, 
kas nav ģenētiski modificēts, bet kurā 
konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

(7) Tādēļ jāatļauj dalībvalstīm pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO, izskatot 
katru gadījumu atsevišķi, visā vai daļā to 
teritorijas, ar nosacījumu, ka šie pasākumi 
ir pieņemti un publiski pieejami visiem 
attiecīgajiem uzņēmējiem, tostarp 
audzētājiem, vismaz sešus mēnešus pirms 
veģetācijas perioda sākuma, un pēc 
saviem ieskatiem attiecīgi grozīt šos 
pasākumus. Šie pasākumi būtu jāpamato 
ar citiem apsvērumiem, nevis ar tiem, kas 
minēti saskaņotajā Savienības noteikumu 
kopumā, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā riskus, ko 
audzējamais ĢMO varētu radīt veselībai 
un videi. Šie noteikumi jāpiemēro arī sēklu 
un augu pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un Direktīvu
2002/55/EK. Pasākumiem jāattiecas tikai 

uz ĢMO audzēšanu un nevis uz ģenētiski 
modificētu sēklu un augu pavairošanas 
materiālu, ne arī produktu vai produktu 
sastāvdaļu un to ražas produktu brīvu apriti 
un importu. Turklāt tie nedrīkst skart tādu 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
audzēšanu, kas nav ģenētiski modificēts, 
bet kurā konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ dalībvalstīm jāatļauj pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot atļauju 
vai izņemot attiecīgo ĢMO no tirgus. Šie 
noteikumi jāpiemēro arī sēklu un augu 
pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK. 
Pasākumiem jāattiecas tikai uz ĢMO 
audzēšanu un nevis uz ģenētiski modificētu 
sēklu un augu pavairošanas materiālu, ne 
arī produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu.
Turklāt tie nedrīkst skart tādu sēklu un 
augu pavairošanas materiāla audzēšanu, 
kas nav ģenētiski modificēts, bet kurā 
konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

(7) Tādēļ jāatļauj dalībvalstīm pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot atļauju 
vai izņemot attiecīgo ĢMO no tirgus. 
Audzēšana ir lielā mērā saistīta ar zemes 
izmantošanu un faunas un floras 
aizsardzību — jomām, attiecībā uz kurām 
dalībvalstis saglabā nozīmīgu kompetenci. 
Valstu teritorijām ir raksturīga plaša 
ekosistēmu dažādība. Jebkāda ietekme uz 
šīm ekosistēmām, jo īpaši 
lauksaimniecības prakses iespējamās 
izmaiņas, var iespaidot arī veselību. 
Iespēja pieņemt šos pasākumus būtu 
jāattiecina arī uz sēklu un augu 
pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 
Direktīvu 2002/55/EK. Pasākumiem 
jāattiecas tikai uz ĢMO audzēšanu un 
nevis uz ģenētiski modificētu sēklu un 
augu pavairošanas materiālu, ne arī 
produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referentes ierosinātais grozījums Nr. 4. Komisija subsidiaritātes 
principa un līdzāspastāvēšanas ieteikumu piemērošanu pamato ar lauksaimniecības prakses 
dažādību starp dalībvalstīm un to iekšienē. Valstu teritorijām ir raksturīga plaša ekosistēmu 
dažādība. Veselību negatīvi var ietekmēt arī lauksaimniecības prakses izmaiņas ĢMO 
audzēšanas dēļ.
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Grozījums Nr. 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā 
apdraudējumu, ko audzēšanai paredzētie 
ĢMO varētu radīt veselībai un videi. 
Turklāt šiem pasākumiem jāatbilst 
Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm. Dalībvalstu minētos 
iemeslus var pamatot ar apsvērumiem par 
tādu ietekmi uz vidi vai veselību, kura 
papildina ietekmi, uz ko jau attiecas 
Direktīvas 2001/18/EK C daļā paredzētais 
risku novērtējums, un tādējādi šajos 
pamatojumos var vismaz daļēji iekļaut 
vērā ņemtos zinātniskos datus par ietekmi 
uz vidi valsts, vietēja vai reģionāla mēroga 
uztvērējvidēs vai arī norādīt, ka joprojām 
nav zinātniski pamatotas pārliecības par 
tādu ietekmi uz vidi un veselību, kura
izvērtēta riska novērtēšanas laikā, vai to, 
ka nav vai nepietiek datu par iespējamu 
negatīvu ietekmi. Šie iemesli var būt 
atkarīgi no apstākļiem, kas nav tieši 
saistīti ar risku novērtējumu, bet ir saistīti 
ar risku pārvaldību vai citiem valsts 
politikas virzieniem. Dalībvalstu 
minētajos iemeslos cita starpā var iekļaut 
arī risku, ka var veidoties nezāļu vai 
mērķorganismu rezistence vai invazīvs 
auga potenciāls, apsvērumu par tādas 
negatīvas ietekmes uz vidi un veselību 
novēršanu, kuru izraisa nedroša 
zemkopības prakse, vai tādas 
lauksaimniecības prakses aizsardzību un 
uzturēšanu, kura saglabā ekosistēmu 
ilgtspējību. Kā iemeslus var minēt arī 
sociālekonomiskus apsvērumus, 
piemēram, praktisko lietderību un to 
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pasākumu izmaksas, kuri paredzēti 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantā, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos, teritorijas sadrumstalotību, 
lauksaimniecības prakses izmaiņas, kas 
saistītas ar intelektuālā īpašuma 
sistēmām, vai sociālās politikas mērķus, 
piemēram, daudzveidības vai 
lauksaimniecības prakses īpatnību 
saglabāšanu. Turklāt šiem pasākumiem 
jāatbilst Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam.

Or. en

Pamatojums

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Grozījums Nr. 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
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pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā 
apdraudējumu, ko audzēšanai paredzētie 
ĢMO varētu radīt veselībai un videi. 
Turklāt šiem pasākumiem jāatbilst 
Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

pamatojoties uz citiem vai atšķirīgiem ar 
sabiedrības interesēm saistītiem
iemesliem, kas jau novērtēti Savienības
noteikumu saskaņotajā kopumā.
Dalībvalstu minētos iemeslus var pamatot 
ar apsvērumiem par tādu ietekmi uz vidi 
vai veselību, kura papildina ietekmi, uz ko 
jau attiecas Direktīvas 2001/18/EK C daļā 
paredzētais risku novērtējums, vai citiem 
leģitīmiem faktoriem, piemēram, ar to, ka 
nav vai nepietiek datu par ĢMO 
iespējamo negatīvo ietekmi uz 
ekosistēmām vai sabiedrības veselību 
dalībvalstī, ar ĢM kultūraugu invazivitāti 
vai noturību, ar apsvērumiem par 
lauksaimniecības prakses izmaiņām, kas 
saistītas ar ĢMO audzēšanu, kura izraisa 
negatīvu ietekmi uz vidi vai veselību, ar 
apsvērumiem, kas pamato tādas 
lauksaimniecības prakses saglabāšanu un 
attīstību, kurā vislabāk apvienota 
ražošana un ekosistēmas ilgtspēja, vai ar 
tādu paņēmienu esamību, kuri ir
alternatīva ĢMO audzēšanai un ar 
kuriem var panākt labākus tehniskos, 
ekonomiskos vai vides rādītājus. Turklāt 
šiem pasākumiem jāatbilst Līgumiem, jo 
īpaši attiecībā uz nediskriminējošu 
attieksmi pret valstu vai ārvalstu 
produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

Or. en

Pamatojums

Lai pamatojumi būtu juridiski pārliecinoši, dalībvalstīm vajadzīgas tiesības ĢMO audzēšanas 
aizliegumu vai ierobežojumu pamatot ar apsvērumiem par tādu iespējamu ietekmi uz vidi vai 
veselību, kuru izraisa ĢMO apzināta izplatīšana vai laišana tirgū.
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Grozījums Nr. 39
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā 
apdraudējumu, ko audzēšanai paredzētie 
ĢMO varētu radīt veselībai un videi. 
Turklāt šiem pasākumiem jāatbilst 
Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm. Šos pasākumus var 
pamatot ar apsvērumiem par tādu ietekmi 
uz vidi vai veselību, kuru varētu izraisīt 
apzināta ĢMO izplatīšana vai to laišana 
tirgū un kura papildina ietekmi, kas 
izvērtēta, veicot riska novērtēšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK C daļai, 
vai kurai novērtēšanas laikā vispār nav 
pievērsta uzmanība vai tā pievērsta pārāk 
maz. Valstu pasākumus varētu cita starpā 
pamatot ar šādiem apsvērumiem: nav vai 
nepietiek datu par ĢMO iespējamo 
negatīvo ietekmi uz vidi vai sabiedrības 
veselību dalībvalstī vai joprojām nav 
zinātniski pamatotas pārliecības par tādu 
iespējamo ietekmi uz vidi vai veselību, 
kura izvērtēta, novērtējot risku saskaņā ar 
Direktīvas 2001/18/EK C daļu; jānovērš 
tāda negatīva ietekme uz vidi vai veselību, 
kuru izraisa ar ĢMO audzēšanu saistīta 
zemkopības prakse; jāaizsargā ekoloģiski 
ilgtspējīgas zemkopības prakses, kuras 
uzlabo augsnes auglību un bioloģisko 
daudzveidību. Valstu pasākumus var 
pamatot arī ar citiem leģitīmiem 
faktoriem, kurus varētu radīt apzināta 
ĢMO izplatīšana vai to laišana tirgū. 
Turklāt šiem pasākumiem jāatbilst 
Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
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Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

Or. en

Pamatojums

Lai valstu pasākumi būtu juridiski pamatoti, dalībvalstis drīkst šos pasākumus pieņemt, kā 
iemeslus minot apsvērumus par vides, veselības vai citiem leģitīmiem faktoriem, kas saistīti ar 
ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē.

Grozījums Nr. 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas procedūras, 
lai ņemtu vērā apdraudējumu, ko 
audzēšanai paredzētie ĢMO varētu radīt 
veselībai un videi. Turklāt šiem 
pasākumiem jāatbilst Līgumiem, jo īpaši 
attiecībā uz nediskriminējošu attieksmi pret 
valstu vai ārvalstu produktiem un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 34. un 
36. pantam, kā arī Savienības 
starptautiskajām saistībām, jo īpaši 
saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt Savienības izvēlēto 
cilvēku/dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, un šim nosacījumam 
būtu jāpaliek nemainītam. Tomēr 
dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
ierobežotu vai aizliegtu audzēt ĢMO, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi, visā vai 
daļā to teritorijas, pamatojoties uz 
zinātniski pamatotiem iemesliem, kas 
saistīti ar sabiedrības interesēm, bet kas 
atšķiras no tiem, kuri jau izvērtēti
saskaņā ar Savienības noteikumu 
saskaņoto kopumu, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā apdraudējumu, 
ko audzēšanai paredzētie ĢMO varētu radīt 
veselībai un videi. Būtu jāveic iepriekšēja 
ietekmes novērtēšana, lai apliecinātu šo 
pasākumu nepieciešamību un 
proporcionalitāti. Šiem iemesliem jābūt 
atkarīgiem no faktoriem, kas saistīti ar 
risku pārvaldību vai citiem valsts politikas 
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virzieniem. Turklāt šiem pasākumiem 
jāatbilst Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā. Šiem pasākumiem būtu 
jāatbilst proporcionalitātes principam, kā 
arī lauksaimnieku un patērētāju izvēles 
brīvības principam. Lai sasniegtu pēdējo 
minēto mērķi, laikposmu, kurā dalībvalstu 
pieņemtajiem pasākumiem jābūt spēkā, 
vajadzētu ierobežot līdz trijiem gadiem un 
šos pasākumus varētu atjaunināt tikai ar 
tādu nosacījumu, ka ir veikts jauns 
ietekmes novērtējums, kas liecina, ka 
pasākumi ir nepieciešami un samērīgi. 
Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir 
nepieciešams noteikt robežvērtības, 
atbilstoši kurām ĢMO klātbūtni 
parastajās sēklās marķēt tādā līmenī, kas 
visiem uzņēmējiem praktiski, 
proporcionāli un funkcionāli ir 
viszemākais.

Or. fr

Pamatojums

Lēmums ieviest valsts mēroga aizliegumu ir jāpamato ar dažādiem novērtēšanas veidiem, ko 
praktizē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Jebkāda atšķirīga pieeja vienkārši liecinātu 
par atteikšanos no vienotā tirgus, kuras rezultātā valstis varētu dažādi interpretēt vienu un to 
pašu ES līmenī apstiprinātu novērtējumu; iespējams, tiktu iesniegtas jaunas sūdzības PTO. 
Turklāt šķiet, ka neizbēgami nāktos noteikt pielaides robežvērtības, lai aizsargātu visu 
iesaistīto personu ekonomiskās intereses un tādējādi ievērotu izvēles brīvības principu.

Grozījums Nr. 41
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
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mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas procedūras, 
lai ņemtu vērā apdraudējumu, ko 
audzēšanai paredzētie ĢMO varētu radīt 
veselībai un videi. Turklāt šiem 
pasākumiem jāatbilst Līgumiem, jo īpaši 
attiecībā uz nediskriminējošu attieksmi pret 
valstu vai ārvalstu produktiem un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 34. un 
36. pantam, kā arī Savienības 
starptautiskajām saistībām, jo īpaši 
saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas procedūras, 
lai ņemtu vērā apdraudējumu, ko 
audzēšanai paredzētie ĢMO varētu radīt 
veselībai un videi. Turklāt šiem 
pasākumiem jāatbilst Līgumiem, jo īpaši 
attiecībā uz nediskriminējošu attieksmi pret 
valstu vai ārvalstu produktiem un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 34. un 
36. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Audzēšana ir cieši saistīta ar zemes 
izmantošanu un floras un faunas 
aizsardzību — jomām, kurās dalībvalstis 
saglabā nozīmīgu kompetenci; ņemot 
vērā, ka valstu teritorijām raksturīga 
plaša ekosistēmu dažādība un ka jebkura 
ietekme uz vidi var arī iespaidot veselību, 
būtu jānodrošina tiesības dalībvalstīm 
ĢMO audzēšanu ierobežot vai aizliegt 
tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ietekmi uz 
vidi vai veselību vai ar citiem leģitīmiem 
faktoriem, kuri papildina ietekmi, kas 
izvērtēta, veicot riska novērtēšanu 
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atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK C daļai, 
vai kam šīs novērtēšanas laikā uzmanība 
vispār nav pievērsta vai tā pievērsta 
nepietiekami.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir nepieciešama iespēja varbūtējo ĢMO aizliegšanu valstī pamatot ar veselības 
vai vides apsvērumiem.

Grozījums Nr. 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstu ierobežojumi vai 
aizliegumi audzēt konkrētus ĢMO nekādā 
veidā nekavē vai neierobežo atļauto ĢMO 
izmantošanu citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas lauksaimniecības vēsturē 
nekad nav bijušas invazīvas vai tādas 
lauksaimniecības augu šķirnes, kas 
radījušas kaitējumu videi vai tās 
ekosistēmām, izņemot kaitējumu, kurš 
radīts, zemi izmantojot lauksaimniecības 
vajadzībām.
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Or. es

Grozījums Nr. 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ar jaunām ģenētiskā riska 
novērtēšanas metodēm ir izslēgta iespēja, 
ka varētu notikt horizontāla gēnu pārnese 
no augiem vai dzīvniekiem uz cilvēkiem, 
līdz ar to ir zinātniski pierādīts, ka 
lauksaimniecības augu šķirnes nav 
uzņēmīgas pret gēnu invāziju, un ir 
garantēts pārtikas nekaitīgums. Šos 
atzinumus zinātniski pamato ar faktu, ka 
visas zināmās gremošanas sistēmas ir 
veidotas tā, lai biopolimērus (taukus, 
olbaltumvielas, nukleīnskābes un 
ogļhidrātus) pārvērstu monomēros 
(attiecīgi taukskābēs, aminoskābēs, 
nukleotīdos un cukuros), ko organisms 
var izmantot.

Or. es

Grozījums Nr. 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli ierobežot vai 
aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, 
minot apsvērumus, kas saistīti ar tādu 
ietekmi uz vidi vai veselību, kuru varētu 
izraisīt apzināta ĢMO izplatīšana vai to 
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Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

laišana tirgū, vai minot citus leģitīmus 
faktorus. Turklāt viens no mērķiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, ar ko Komisijai atļauj apsvērt ES 
līmenī saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli ierobežot vai 
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pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, 
minot apsvērumus, kuri saistīti ar ietekmi 
uz vidi vai veselību vai ar citiem 
leģitīmiem faktoriem, kas varētu rasties 
apzinātas ĢMO izplatīšanas dēļ un kas 
papildina ietekmi un faktorus, kuri 
izvērtēti, veicot riska novērtēšanu saskaņā 
ar šīs direktīvas C daļu, vai kuriem tādas 
novērtēšanas laikā uzmanība vispār nav 
pievērsta vai tā pievērsta nepietiekami. 
Turklāt viens no mērķiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu jomā, ar 
ko Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī 
saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir nepieciešama iespēja varbūtējo ĢMO aizliegšanu valstī pamatot ar veselības 
vai vides apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 48
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli ierobežot vai 
aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, 
minot apsvērumus, kuri saistīti ar vides 
vai citiem leģitīmiem faktoriem, ko varētu 
izraisīt apzināta ĢMO izplatīšana vai 
laišana tirgū, ja, veicot 
Direktīvas 2001/18/EK C daļā noteikto 
saskaņoto procedūru, šiem faktoriem 
uzmanība nav pievērsta vai tā pievērsta 
nepietiekami. Turklāt viens no mērķiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, ar ko Komisijai atļauj apsvērt ES 
līmenī saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
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mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli ierobežot vai 
aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, 
ņemot vērā ietekmi uz vidi vai citus 
leģitīmus faktorus, kas nav minēti saistībā 
ar Direktīvas 2001/18/EK C daļā noteikto 
saskaņoto procedūru. Turklāt viens no 
mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, ar ko Komisijai atļauj apsvērt ES 
līmenī saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
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mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu 
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dalībvalstīm, lai tās aizliegtu ĢMO 
audzēšanu savā teritorijā, dot brīvu izvēli 
izmantot pamatojumu, kas papildina
veselības un vides riska zinātnisko 
novērtējumu vai atšķiras no tā, vai kas 
riska novērtējumā ir atstāts bez pienācīgas 
ievērības. Turklāt viens no mērķiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, ar ko Komisijai atļauj apsvērt ES 
līmenī saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
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Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr. 51
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu 
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dalībvalstīm, lai tās aizliegtu ĢMO 
audzēšanu savā teritorijā, dot brīvu izvēli 
izmantot pamatojumu, kas papildina
veselības un vides riska zinātnisko 
novērtējumu vai atšķiras no tā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
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izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu 
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 
tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm iespēju elastīgi izmantot 
citu pamatojumu, ne tikai veselības un 
vides riska zinātnisko novērtējumu, lai 
ierobežotu vai aizliegtu ĢMO audzēšanu 
savā teritorijā, tādējādi atvieglojot lēmumu 
pieņemšanas procesu, kas saistīts ar ĢMO 
jautājumu Savienībā. Turklāt viens no 
mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, ar ko Komisijai atļauj apsvērt ES 
līmenī saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
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informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav 
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nav jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar pašreizējiem tiesību 
aktiem EPNI un Komisijai būtu pilnībā 
un steidzami jāpievēršas to problēmu 
risināšanai, uz kurām ir norādījušas 
dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) ĢMO audzēšanas ierobežojumi vai 
aizliegumi nedrīkstētu kavēt dalībvalstis 
veikt biotehnoloģisku izpēti ar 
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nosacījumu, ka šādas izpētes laikā tiek 
ievēroti visi nepieciešamie drošības 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1) Direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„22. pants
Brīva apgrozība
Neierobežojot 23. vai 26.b pantu, 
dalībvalstis nevar aizliegt, ierobežot vai 
kavēt tādu produktu laišanu tirgū, kas 
satur ĢMO vai sastāv no tiem, ja tie 
atbilst šīs direktīvas prasībām.”

Or. en

Pamatojums

22. pantā nevajadzētu izslēgt iespēju, ka dalībvalstis var pieņemt noteikumus par ĢMO 
audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu to teritorijā saskaņā ar jauno 26.b pantu.

Grozījums Nr. 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
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Direktīva 2001/18/EK
25. pants – 4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1.a) Direktīvas 25. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a Nevajadzīgi neskarot intelektuālā 
īpašuma tiesības, neierobežo un nekavē 
piekļuvi materiāliem (piemēram, sēklas 
materiālam), kuri nepieciešami, lai veiktu 
neatkarīgu pētījumu par ĢMO iespējamo 
risku.”

Or. en

Pamatojums

Vides padome 2008. gada decembrī secināja, ka „būtu jāļauj neatkarīgiem pētniekiem piekļūt 
visiem attiecīgajiem ĢM materiāliem, vienlaikus ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības”. 
Patlaban neatkarīgiem pētniekiem bieži vien nav iespējams pētīt ĢM šķirnes, jo piekļuve ĢM 
materiālam ir ierobežota, turklāt lauksaimniekiem nav pienākuma nodot ĢM materiālu 
izpētei. Lai dalībvalstis varētu noskaidrot atsevišķu ĢM šķirņu piemērotību konkrētajiem 
audzēšanas apstākļiem, piekļuvi ĢM materiālam nedrīkst ierobežot.

Grozījums Nr. 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1.b) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis īsteno visus 
nepieciešamos pasākumus, lai savā 
teritorijā un citu dalībvalstu teritorijā
nepieļautu ĢMO netīšu klātbūtni citos 
produktos.”
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Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 7. Iespējamai ĢMO 
audzēšanai nevajadzētu radīt papildu izmaksas tradicionālajiem vai bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem. Tāpēc jānosaka obligāta prasība dalībvalstīm veikt pasākumus, lai 
nepieļautu ĢMO klātbūtni citos produktos, proti, pasākumus, kas tagad saskaņā ar pašreizējo 
26.a panta formulējumu nav obligāti. Ar šādiem pasākumiem arī jānodrošina, lai 
piesārņojums netiktu pieļauts kaimiņvalstīs, jo īpaši pierobežas reģionos.

Grozījums Nr. 58
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis īsteno visus 
nepieciešamos pasākumus, lai savas valsts 
teritorijā un citu dalībvalstu teritorijā
nepieļautu ĢMO netīšu klātbūtni citos 
produktos.”

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka, ka dalībvalstīm obligāti jāveic piesārņojuma novēršanas pasākumi, lai 
nepieļautu piesārņojumu, jo īpaši divu dalīvbalstu pierobežā.

Grozījums Nr. 59
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai savas 
valsts teritorijā un ārpus tās nepieļautu
ĢMO netīšu klātbūtni citos produktos.”

Or. en

Grozījums Nr. 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai savas 
valsts teritorijā un ārpus tās nepieļautu
ĢMO netīšu klātbūtni citos produktos.”

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka, ka dalībvalstīm obligāti jāveic piesārņojuma novēršanas pasākumi, lai konkrētās 
dalībvalsts teritorijā vai ārpus tās esoša ĢM piesārņojuma dēļ neradītu ekonomiskas 
izmaksas tiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, kas neaudzē un neizmanto ĢMO. 
Patlaban Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantā minēto piesārņojuma novēršanas pasākumu 
īstenošana ir brīvprātīga, kas var novest pie tā, ka dalībvalstis nenodrošina lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju aizsardzību pret piesārņojumu ar ĢM.
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Grozījums Nr. 61
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai 
nepieļautu ĢMO netīšu klātbūtni citos 
produktos.”

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu parasto kultūru sajaukšanos ar ĢMO, ir svarīgi, lai dalībvalstis veiktu 
nepieciešamos pasākumus. Lai nodrošinātu ĢMO un parasto kultūru līdzāspastāvēšanu, ES ir 
jāveido obligātās buferzonas. Tādēļ Komisija tiek aicināta iesniegt priekšlikumu par to, kā 
attiecīgās dalībvalsts vai kaimiņvalstu teritorijā nepieļaut netīšu piesārņojumu.

Grozījums Nr. 62
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
(-1.a) Direktīvas 26.a panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu: 
„2. Komisija iesniedz priekšlikumu, kurā 
nosaka obligātās buferzonas starp ĢM un 
parastās kultūras (kas nav ĢM) laukiem, 
lai attiecīgās dalībvalsts vai kaimiņvalstu 
teritorijā nepieļautu šo kultūru netīšu 
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sajaukšanos.”

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu parasto kultūru sajaukšanos ar ĢMO, ir svarīgi, lai dalībvalstis veiktu 
nepieciešamos pasākumus. Lai nodrošinātu ĢMO un parasto kultūru līdzāspastāvēšanu, ES ir 
jāveido obligātās buferzonas. Tādēļ Komisija tiek aicināta iesniegt priekšlikumu par to, kā 
attiecīgās dalībvalsts vai kaimiņvalstu teritorijā nepieļaut netīšu piesārņojumu.

Grozījums Nr. 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā 
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi,
ierobežotu vai aizliegtu tādu noteiktu
ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kuri sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kas 
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Or. en

Grozījums Nr. 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā 
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu 
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi,
ierobežotu vai aizliegtu to ĢMO 
audzēšanu, par kuriem piešķirtas atļaujas 
saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003 un kuri sastāv no 
ģenētiski modificētām šķirnēm, kas laistas 
tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem par sēklu un augu pavairošanas 
materiāla tirdzniecību, ja

Or. fr

Pamatojums

Valstu ierobežojošie pasākumi jānosaka attiecībā uz konkrētu kultūru, jo dažādas ĢM 
kultūras var atšķirīgi apdraudēt dažādus reģionus un labums no tām arī var būt atšķirīgs, 
turklāt ne visu kultūraugu apputeksnēšanās notiek vienādi.

Grozījums Nr. 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā 
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu 
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras 
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi,
ierobežotu vai aizliegtu to ĢMO 
audzēšanu, par kuriem piešķirtas atļaujas 
saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003 un kuri sastāv no 
ģenētiski modificētām šķirnēm, kas laistas 
tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem par sēklu un augu pavairošanas 
materiāla tirdzniecību, ja
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu 
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļās ierobežotu vai 
aizliegtu to konkrētu ĢMO audzēšanu, par 
kuriem piešķirtas atļaujas saskaņā ar šīs 
direktīvas C daļu vai Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 un kuri sastāv no ģenētiski 
modificētām šķirnēm, kas laistas tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem 
par sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību, ja

Or. en

Grozījums Nr. 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz

Or. en
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Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8. Nav pamatoti 
izslēgt vides un veselības apsvērumus kā argumentus ĢMO audzēšanas ierobežošanai.

Grozījums Nr. 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apsvērumiem par tādu ietekmi uz vidi 
vai veselību, kuru varētu izraisīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū un 
kura papildina to ietekmi uz vidi vai 
veselību, kas pētīta, atbilstīgi šīs direktīvas 
C daļai veicot riska novērtēšanu, vai kam 
nav pievērsta pietiekama uzmanība šīs 
novērtēšanas laikā; vai

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8. Ir iespējams, ka 
saskaņotajā riska novērtējumā uzmanība nav pievērsta visiem aspektiem, kas saistīti 
iespējamo ietekmi, ko izraisa ĢMO audzēšana atšķirīgos reģionos un ekosistēmās. 
Dalībvalstu rīcībā var būt informācija, kas ļauj tām labāk spriest par to, kādi vides un 
veselības apdraudējumi varētu būt to teritorijā.

Grozījums Nr. 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to, ka joprojām nav zinātniski 
pamatotas pārliecības par tādu ietekmi uz 
vidi un veselību, kas pētīta, veicot riska 
novērtēšanu atbilstīgi šīs direktīvas 
C daļai; vai

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8. Tā kā joprojām nav 
zinātniski pamatotas pārliecības par risku, ir jāļauj dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ĢMO 
audzēšanu to teritorijā.

Grozījums Nr. 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tādu datu trūkumu vai 
nepietiekamību, kuri liecina par ĢMO 
izplatīšanas iespējamo negatīvo ietekmi 
dalībvalsts teritorijā vai uz šīs dalībvalsts 
bioloģisko daudzveidību vai populāciju; 
vai

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8.
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Grozījums Nr. 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) apsvērumiem, ka jānovērš pret 
pesticīdiem rezistentu nezāļu un kaitēkļu 
rašanās; vai

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 5. Ir zinātniski 
pierādīts, ka pret herbicīdiem rezistentas ĢM kultūras audzēšana veicina nezāļu rezistences 
palielināšanos. Informācija, kas saņemta no ASV, apstiprina, ka nezāles, kas kļuvušas 
rezistentas pret noteiktiem pesticīdiem, izplatās miljonos hektāru lauksaimniecības zemju. 
Tāpēc šā iemesla dēļ ir jāļauj dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu.

Grozījums Nr. 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) apsvērumiem par ĢM šķirņu invāzijas 
vai izplatības spēju vai saistībā ar 
varbūtību, ka šīs šķirnes var sajaukties ar 
vietējām kultūrām vai savvaļas augiem; 
vai

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 5. Dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai ierobežot vai aizliegt tādu augu audzēšanu, kuri rada lielas problēmas saistībā 
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ar invāziju, izplatību vai sajaukšanos ar vietējām kultūrām (piemēram, rapsi). 

Grozījums Nr. 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) apsvērumiem par tādas negatīvas 
ietekmes uz vidi un veselību novēršanu, 
kuru izraisa neilgtspējīga zemkopības 
prakse; vai

Or. en

Pamatojums

Pierādījumi apstiprina, ka ĢMO audzēšana ir saistīta ar ārkārtīgi intensīvas zemkopības 
praksi, kā rezultātā var palielināties pesticīdu izmantošana, samazināties bioloģiskā 
daudzveidība un pastiprināties augsnes noārdīšanās. Tādēļ uzskaitījums ir jāpapildina ar 
apsvērumiem, kas saistīti ar neilgtspējīgu zemkopības praksi.

Grozījums Nr. 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) apsvērumiem par tādas 
lauksaimniecības prakses aizsardzību un 
uzturēšanu, kura ļauj saglabāt ekosistēmu 
ilgtspēju, noteiktas dzīvotnes un 
ekosistēmas vai noteikta veida dabas un 
ainavas iezīmes; vai
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Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8, un tajā iekļautas 
Komisijas dienestu ieteiktās izmaiņas.

Grozījums Nr. 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts – viii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) citiem apsvērumiem, kuros cita 
starpā var ņemt vērā lauksaimniecības 
prakses izmaiņas, zemes izmantošanu, 
zemes izmantošanas plānošanu, 
sociālekonomiskus vai citus leģitīmus 
faktorus;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 76
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 

a) šie pasākumi pamatojas uz
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veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

i) apsvērumiem, kas ir saistīti ar tādu 
ietekmi uz vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū, 
papildus tādai ietekmei uz vidi, kas jau ir 
izpētīta, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu 
veicot novērtēšanu par negatīvu ietekmi 
uz vidi;
ii) tādu piemērotu datu trūkumu vai 
nepietiekamību vai ārkārtīgi pretrunīgiem 
datiem, kuri liecina par ĢMO izplatīšanas 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, tostarp 
uz bioloģisko daudzveidību, dalībvalsts 
teritorijā; vai
iii) citiem apsvērumiem, kuros cita starpā 
var ņemt vērā lauksaimniecības prakses 
izmaiņas, zemes izmantošanu, pilsētu un 
lauku teritoriju plānošanu, 
sociālekonomisku ietekmi vai citus 
leģitīmus faktorus;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz

i) apsvērumiem, kas ir saistīti ar tādu 
ietekmi uz vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū, 
papildus tādai ietekmei uz vidi, kas jau ir 
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izpētīta, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu 
veicot novērtēšanu par negatīvu ietekmi 
uz vidi; vai
ii) tādu datu trūkumu vai nepietiekamību, 
kuri liecina par ĢMO izplatīšanas 
iespējamo negatīvo ietekmi dalībvalsts 
teritorijā vai par ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību tajā; vai
iii) citiem apsvērumiem, kuros cita starpā 
var ņemt vērā lauksaimniecības prakses 
izmaiņas, zemes izmantošanu, pilsētu un 
lauku teritoriju plānošanu, 
nepieciešamību nodrošināt sēklas tīrību, 
sociālekonomisku ietekmi vai citus 
leģitīmus faktorus;

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 8. Ir svarīgi aizsargāt 
sēklu pret jebkādu piesārņojumu ar ĢMO, tomēr, lai nodrošināt sēklas tīrību, dalībvalstīm 
varētu būt nepieciešama leģitīma iespēja vismaz atsevišķās jomās pieņemt noteiktus 
pasākumus.

Grozījums Nr. 78
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz

i) apsvērumiem, kas ir saistīti ar tādu 
ietekmi uz vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū, 
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papildus tādai ietekmei uz vidi, kas jau ir 
izpētīta, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu 
veicot novērtēšanu par negatīvu ietekmi 
uz vidi; vai
ii) tādu datu trūkumu vai nepietiekamību, 
kuri liecina par ĢMO izplatīšanas 
iespējamo negatīvo ietekmi dalībvalsts 
teritorijā vai par ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību tajā; vai
viii) citiem apsvērumiem par tādu ietekmi 
uz vidi, kura papildina minētajā 
novērtējumā iekļauto ietekmi un kura var 
būt saistīta ar lauksaimniecības prakses 
izmaiņām, zemes izmantošanu, pilsētu un 
lauku teritoriju plānošanu, 
sociālekonomisku ietekmi vai citiem 
atbilstīgiem faktoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz apsvērumiem 
par tādu ietekmi uz vidi vai veselību, kuru 
varētu radīt ĢMO apzināta izplatīšana vai 
laišana tirgū un kura papildina ietekmi, 
kas pētīta, atbilstīgi šīs direktīvas C daļai 
veicot riska novērtējumu, vai kam nav 
pievērsta pietiekama uzmanība šīs 
novērtēšanas laikā. Valstu pasākumi 
varētu cita starpā pamatoties uz šādiem 
apsvērumiem:
i) datu trūkums vai datu neesamība par 
ĢMO izraisītu, iespējams, negatīvu 
ietekmi uz vidi vai sabiedrības veselību 
dalībvalstī vai zinātniski pamatotas 
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pārliecības trūkums par tādu iespējamu 
ietekmi uz vidi vai veselību, kura pētīta, 
saskaņā ar šīs direktīvas C daļu novērtējot 
risku;
ii) tādas negatīvas ietekmes uz vidi vai 
veselību novēršana, kuru izraisa ar ĢMO 
audzēšanu saistīta zemkopības prakse;
iii) tādas ekoloģiski ilgtspējīgas 
zemkopības prakses aizsardzība, kura 
uzlabo augsmes auglību un bioloģisko 
daudzveidību.
Valstu pasākumi var pamatoties arī uz 
citiem leģitīmiem faktoriem, kurus varētu 
radīt ĢMO apzināta izplatīšana vai 
laišana tirgū;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu valstu pasākumu juridisko pamatotību, dalībvalstīm ļauj šos pasākumus pieņemt, 
pamatojoties uz apsvērumiem par vides, veselības vai citiem leģitīmiem faktoriem, kas saistīti 
ar ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē.

Grozījums Nr. 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz apsvērumiem 
par tādu ietekmi uz vidi, ko varētu radīt 
ĢMO apzināta izplatīšana vai laišana tirgū, 
papildus tādai ietekmei uz vidi, kura ir 
pētīta, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu 
veicot novērtēšanu par negatīvu ietekmi 
uz vidi, vai kura ietver citus leģitīmus 
faktorus, piemēram:
i) nepilnīgi dati vai datu neesamība 
attiecībā uz ĢMO izraisītu, iespējams, 
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negatīvu ietekmi uz ekosistēmām vai 
sabiedrības veselību dalībvalstī;
ii) ĢMO kultūru invāzijas spēja un 
izplatība;
iii) apsvērumi, kas saistīti ar tādām 
izmaiņām lauksaimniecības praksē 
attiecībā uz ĢMO audzēšanu, kuras 
izraisa negatīvu ietekmi uz vidi vai 
veselību;
iv) apsvērumi, ar kuriem pamato gan 
tādas lauksaimniecības prakses 
saglabāšanu un attīstību, kura vislabāk 
apvieno ražošanu un ekosistēmu ilgtspēju, 
gan tādu ĢMO audzēšanai alternatīvu 
paņēmienu esamību, ar kuriem var 
panākt labākus tehniskos, ekonomiskos 
vai vides rādītājus;

Or. en

Pamatojums

Lai pamatojumi būtu juridiski pārliecinoši, dalībvalstīm vajadzīgas tiesības ĢMO audzēšanas 
aizliegumu vai ierobežojumu pamatot ar apsvērumiem par tādu iespējamu ietekmi uz vidi vai 
veselību, kuru izraisa ĢMO apzināta izplatīšana vai laišana tirgū.
Tā kā bioloģisko daudzveidību apdraud zinātniski pamatotas pārliecības trūkums, kā arī 
ĢMO kultūru invāzijas spēja un izplatība — jo ĢMO pārņem dabiskos biotopus un vidi nevar 
no tiem attīrīt —, ir jāļauj pieņemt valsts pasākumus, pamatojoties uz šiem aspektiem.

Grozījums Nr. 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas saistīti ar tādu ietekmi 
uz vidi vai veselību, ko varētu radīt ĢMO 
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veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

apzināta izplatīšana, vai arī tie pamatojas 
uz citiem leģitīmiem faktoriem. Valstu 
pasākumi var pamatoties cita starpā uz 
šādiem apsvērumiem:
– jānovērš, ka ĢMO apzinātas 
izplatīšanas dēļ veidojas nezāļu un 
kaitēkļu rezistence pret pesticīdiem;
– jāaizsargā lauksaimnieki pret arvien 
lielāku atkarību no uzņēmumiem, kuriem 
pieder patenti uz ĢM sēklu un 
atbilstīgiem herbicīdiem;
– jānovērš ĢMO apzinātas izplatīšanas 
dēļ izraisītas izmaiņas lauksaimniecības 
praksē, ņemot vērā, ka šīs izmaiņas 
negatīvi ietekmē vidi, veselību vai 
pašreizējo zemkopības praksi, kas ir 
ekoloģiski ilgtspējīga;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai varbūtējo ĢMO aizliegšanu valstī pamatot ar apsvērumiem, kas 
saistīti ar veselību vai vidi.

Grozījums Nr. 82
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas papildina un/vai 
atšķiras no tiem apsvērumiem, kuri saistīti 
ar novērtējumu par tādu negatīvu ietekmi 
uz veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,
tostarp uz
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i) tādiem papildu apsvērumiem par vidi, 
kas nav novērtēti saskaņā ar šo direktīvu;
ii) apsvērumiem, ar kuriem pamato tādas 
lauksaimniecības prakses saglabāšanu un 
attīstību, kura vislabāk apvieno ražošanu 
un ekosistēmu aizsardzību;
iii) apsvērumiem, kas saistīti ar 
rezistences vai invazīvu augu 
parādīšanos;
iv) apsvērumiem, kas saistīti ar tādas 
ĢMO audzēšanai alternatīvas prakses 
esamību, kuras tehniskie, ekonomiskie un 
vides izpildes rādītāji ir labāki;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi zinātniski pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar zinātnisku 
novērtējumu, kurš veikts saskaņā ar 
Direktīvas 2001/18/EK C daļu un kurā 
vērtēta tāda negatīva ietekme uz veselību 
un vidi, ko varētu radīt ĢMO apzināta 
izplatīšana vai laišana tirgū.
Šos pasākumus pamato ar apsvērumiem, 
kas saistīti ar valsts un/vai reģionālo 
politiku, un tie ir šādi:
i) kultūru daudzveidības aizsardzība;
ii) neiespējamība īstenot 
līdzāspastāvēšanas pasākumus īpašu 
ģeogrāfisku apstākļu dēļ (piemēram, salas 
ar ļoti mazu platību, kalnu reģioni un/vai 
teritorijas ar lielu dabas vērtību, vai 
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valstis ar mazu teritoriju);
iii) tādu datu trūkums, kuri liecina par 
ĢMO izplatīšanas iespējamo negatīvo
ietekmi reģionā vai par ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību tajā;

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz dalībvalstu 
ierosinātiem apsvērumiem, kas saistīti ar 
tādu ietekmi uz vidi vai veselību, ko varētu 
radīt ĢMO apzināta izplatīšana vai laišana 
tirgū, vai arī tie pamatojas uz citiem 
leģitīmiem faktoriem;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm piešķir juridiski pamatotas tiesības ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu to 
teritorijā. Tādēļ papildus vai neatkarīgi no šīs direktīvas C daļā noteiktā riska novērtējuma 
tām ļauj pieņemt šos pasākumus, pamatojoties uz apsvērumiem, kas saistīti ar vides, veselības 
vai citiem leģitīmiem aspektiem attiecībā uz ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē. Nav iespējams 
panākt, ka šis riska novērtējums jelkad būtu pilnīgs, kā noteikts Direktīvas 2001/18/EK 
II pielikumā.

Grozījums Nr. 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) sabiedrības interesēs šie pasākumi 
pamatojas uz leģitīmiem un 
nepieciešamiem, pienācīgi pamatotiem, 
samērīgiem un nediskriminējošiem
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par tādu negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

Or. en

Grozījums Nr. 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar šiem pasākumiem nodrošina, ka 
tiek pienācīgi ievērota lauksaimnieku un 
patērētāju izvēles brīvība, kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar šiem pasākumiem nodrošina, ka 
tiek pienācīgi ievērota lauksaimnieku un 
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patērētāju izvēles brīvība;

Or. fr

Pamatojums

Izvēles brīvības pamatprincips ir jāievēro attiecībā uz lauksaimniekiem un patērētājiem, jo 
tādējādi tiks nodrošināts, ka pasākumi ir proporcionāli, ka tiek ņemtas vērā visu ieinteresēto 
personu intereses un ka reģionos notiek debates par ĢMO audzēšanu.

Grozījums Nr. 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) šie pasākumi nekādi nekropļo 
konkurenci starp dažādu dalībvalstu 
lauksaimniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar šiem pasākumiem nodrošina, ka 
lauksaimnieki, kas vēlas audzēt ĢMO, 
netiek diskriminēti;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja šos pasākumus nosaka attiecībā uz 
Savienības līmenī jau atļautām kultūrām, 
dalībvalstis nodrošina, lai lauksaimnieki, 
kas likumīgi audzē šīs kultūras, 
nenonāktu nepamatoti neizdevīgā 
stāvoklī. Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, 
lai šādiem lauksaimniekiem būtu 
pietiekami laika pielāgoties un lai no 
viņiem ne ar atpakaļejošu datumu, ne 
vismaz divus gadus pēc šo pasākumu 
pieņemšanas neprasītu atbildību ne par 
vienu aspektu, kas radies šo noteikumu 
izmaiņu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ja šos pasākumus nosaka attiecībā uz 
Savienības līmenī jau atļautām kultūrām, 
dalībvalstis nodrošina, lai 
lauksaimniekiem, kuri audzē ĢMO, būtu 
pietiekami laika pielāgoties un lai no 
viņiem neprasītu atbildību ar atpakaļejošu 
datumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja šos pasākumus nosaka attiecībā uz 
Savienības līmenī jau atļautām kultūrām, 
dalībvalstis nodrošina, lai 
lauksaimniekiem, kas likumīgi audzē šīs 
kultūras, būtu pietiekami laika un lai viņi 
varētu pabeigt audzēšanas sezonu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) šo pasākumu mērķis ir tāds, ko nevar 
sasniegt, īstenojot ģenētiski modificētu 
kultūru un parasto un bioloģiski audzēto 
kultūru līdzāspastāvēšanas pasākumus; 
kā arī

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) šos pasākumus pieņem un tie ir 
publiski pieejami visiem attiecīgajiem 
uzņēmējiem, tostarp audzētājiem, vismaz 
divpadsmit mēnešus pirms veģetācijas 
perioda sākuma;

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir palielināt juridisko noteiktību attiecībā uz lauksaimniekiem, 
nodrošinot, ka sarežģītā normatīvā vide atkal nemainīsies pārāk īsu laiku pirms veģetācijas 
perioda sākuma. Tādējādi lauksaimnieki varēs pasūtīt sēklas un sagatavot laukus, neriskējot 
ar ekonomiskiem zaudējumiem neparedzētu aizliegumu vai ierobežojumu dēļ attiecībā uz 
kultūrām, kuras tie iecerējuši audzēt.

Grozījums Nr. 95
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) šos pasākumus publisko vismaz 
12 mēnešus pirms veģetācijas perioda 
sākuma;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) šos pasākumus pieņem un tie ir 
publiski pieejami visiem attiecīgajiem
uzņēmējiem, tostarp audzētājiem, vismaz 
sešus mēnešus pirms veģetācijas perioda 
sākuma; kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 97
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) šos pasākumus pieņem un tie ir 
publiski pieejami visiem attiecīgajiem 
uzņēmējiem, tostarp audzētājiem, vismaz 
sešus mēnešus pirms veģetācijas perioda 
sākuma;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) šos pasākumus pieņem un tie ir 
publiski pieejami visiem attiecīgajiem 
uzņēmējiem pirms veģetācijas perioda 
sākuma; 

Or. en

Grozījums Nr. 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) ir veikts iepriekšējs šo pasākumu 
ietekmes novērtējums, kurā pierādīts, ka 
šie pasākumi ir nepieciešami un samērīgi;

Or. fr

Pamatojums

Lai nostiprinātu dalībvalstu pieņemto ĢMO audzēšanas ierobežojumu vai aizliegumu 
juridisko spēku, iepriekš būtu jāveic ietekmes novērtējums, lai apliecinātu iecerēto pasākumu 
nepieciešamību un samērīgumu. Ja strīds nonāktu līdz PTO, šis ietekmes novērtējums 
atvieglotu pieņemtā pasākuma aizstāvību.

Grozījums Nr. 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pirms šo pasākumu pieņemšanas 
Komisija veic visaptverošu ietekmes 
novērtējumu, vērtējot šo pasākumu 
iespējamo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) šajos pasākumos ir ņemti vērā ar 
lauksaimniecību saistītie vietējie apstākļi 
un norises šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) šajos pasākumos ir ņemtas vērā 
vietējās lauksaimniecības un kultūras 
tradīcijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) šie pasākumi nekādā ziņā nekavē vai 
neierobežo atļauto ĢMO izmantošanu 
citās dalībvalstīs, kuras nevēlas ierobežot 
vai aizliegt ĢMO audzēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) šo pieņemto pasākumu termiņš ir ne 
vairāk kā trīs gadi, un vajadzības 
gadījumā to var pagarināt pēc jauna 
ietekmes novērtējuma, kas apliecina šo 
pasākumu nepieciešamību un 
samērīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie atbilst Līgumiem. b) šie pasākumi atbilst Savienības 
starptautiskajām saistībām un Līgumiem, 
jo īpaši proporcionalitātes principam.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie atbilst Līgumiem. b) šie pasākumi atbilst Līgumiem, jo īpaši 
proporcionalitātes principam un 
Savienības starptautiskajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie atbilst Līgumiem. b) tie atbilst Līgumiem un Savienības 
starptautiskajām saistībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai trīs 
mēnešus pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai trīs 
mēnešus pirms to pieņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu dalībvalstu pieņemto pasākumu koordināciju, jo īpaši līdzāspastāvēšanas 
pasākumu gadījumā, ir svarīgi, lai būtu paredzēts pietiekams laiks citu dalībvalstu 
informēšanai, sevišķi to dalībvalstu informēšanai, kuras robežojas ar konkrēto dalībvalsti, kas 
ir pieņēmusi lēmumu aizliegt ĢMO audzēšanu tās teritorijā.
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Grozījums Nr. 110
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai divus 
mēnešus pirms to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Vārds „pamatotus” šeit nav nepieciešams. Šis vārds ir subjektīvs un var nevajadzīgi ierobežot 
dalībvalstu iespējas.
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Grozījums Nr. 112
Renate Sommer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iekļauj šādu pantu:
„26.ba pants
Sēklas robežvērtības
Komisija nosaka robežvērtības, atbilstoši 
kurām ĢMO klātbūtni parastajās sēklās 
marķē tādā līmenī, kas visiem uzņēmējiem 
praktiski, proporcionāli un funkcionāli ir 
viszemākais.”

Or. en

Grozījums Nr. 113
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iekļauj šādu pantu:
„26.ba pants
Sēklas robežvērtības
Komisija izvērtē, vai ir nepieciešams 
noteikt robežvērtības, atbilstoši kurām 
ĢMO klātbūtni parastajās sēklās marķē 
tādā līmenī, kas visiem uzņēmējiem 
praktiski, proporcionāli un funkcionāli ir 
viszemākais. Komisija līdz 2012. gada 
31. decembrim iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
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gadījumā tam pievienojot attiecīgus 
likumdošanas priekšlikumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iekļauj šādu pantu:
„26.ba pants
Prasība par atbildību
Dalībvalstis izveido vispārēju, obligātu 
finansiālās atbildības un garantiju 
sistēmu, izmantojot, piemēram, 
apdrošināšanu, kuru attiecina uz visiem 
uzņēmējiem un kura nodrošina, ka 
piesārņotājs maksā par netīši izraisītām 
sekām vai kaitējumu, kas var rasties ĢMO 
apzinātas izplatīšanas vai tirgū laišanas 
dēļ.”

Or. en

Pamatojums

Ja dažādās dalībvalstīs piemēro atšķirīgus audzēšanas noteikumus, ir vēl jo svarīgāk 
paredzēt, lai katrā dalībvalstī būtu stingra sistēma, tādējādi nodrošinot, ka piesārņotājs 
maksā par netīši izraisītām sekām vai kaitējumu. Līdz šim tradicionālie vai bioloģiskie 
lauksaimnieki bieži vien nav bijuši pietiekami aizsargāti pret piesārņojumu ar ĢMO.


